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HANDIKAPPOMSORG
Boendeform
Antal platser/lgh
Bostad med särskild service; Totalt 10 (11) lägenheter
- gruppbostad
Den elfte lägenheten finns
på Verkstadsgatan och är
vakant då det saknas bemanning för 6 platser.

Postadress
Telefon
Telefax
Storgatan 4
044 – 775 60 00 044 – 775 62 89
280 60 BROBY
E-postadress: socialforvaltningen@ostragoinge.se

Postgiro
8 46 00-6

Definition
Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
Kriteriet är att det skall föreligga
behov av stationär bemanning
dygnet om och att detta behovet
inte kan tillgodoses genom assistans eller via punktinsatser och
larm.

Bankgiro
265 93 99

Rutiner ; Insatser, service, uppföljning
- LSS-handläggaren ansvarar för att insatsbeslutet innehåller mål och en tydlig behovsbedömning som vid inflyttning skall brytas ner till individuella mål och delmål. I anslutning till utredningen eller vid inflyttning
ansvarar HSL-personal för att en ADL-status upprättas,
som tillsammans med målen utgör personalens uppföljningsinstrument. De individuella uppföljningarna ansvarar de olika omsorgs- och vårdprofessionerna för och
vid behov medverkar enhetschefen.
- Senast 6 månader efter inflyttning skall uppföljning ske
där representanter för SOL- HSL personal medverkar
tillsammans med biståndshandläggare. Vid dessa möten
diskuteras frågor typ ”Hur blev det”….”Hur är det nu”
…..Kunde vi gjort på annat sätt ? osv som ett lärande
och en informationsöverföring till och från ALLA personalkategorier.
- I boendet ingår omvårdnadsinsatser, kultur- och fritidsaktiviteter och individuell ledsagning skall i princip inte
förekomma.
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Bostad med särskild service: Totalt 7 - 10 lgh
- serviceboendet i Glimåkra

Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
Kriteriet är behov av ett organiserat boende med tillgång till
personal och att behovet inte kan
tillgodoses genom andra insatser
i ordinär bostad. Miniminivån för
omvårdnad skall vara behov av
tillsyn, uppsikt och ett visst mått
av kontroll som inte kan tillgodoses i ordinärt boende.
Den enskilde själv eller med
assistans skall klara sina grundläggande behov, kunna ta sig till
gemensam lokal och vara ensam
längre stunder inkl natt i sin
lägenhet. Den enskilde måste
själv kunna påkalla personalens
uppmärksamhet genom t ex larm
eller telefon.
Boendet skall vara tillgängligt
för den som är under 65 år vid
inflyttning.

- LSS-handläggaren ansvarar för att insatsbeslutet innehåller mål och en tydlig behovsbedömning som vid inflyttning skall brytas ner till individuella mål och delmål. I anslutning till utredningen eller vid inflyttning
ansvarar HSL-personal för att en ADL-status upprättas,
som tillsammans med målen utgör personalens uppföljningsinstrument. De individuella uppföljningarna ansvarar de olika omsorgs- och vårdprofessionerna för och
vid behov medverkar enhetschefen.
- Senast 6 månader efter inflyttning skall uppföljning ske
där representanter för SOL- HSL personal medverkar
tillsammans med biståndshandläggare. Vid dessa möten
diskuteras frågor typ ”Hur blev det”….”Hur är det nu”
…..Kunde vi gjort på annat sätt ? osv som ett lärande
och en informationsöverföring till och från ALLA personalkategorier.
- I boendet ingår omvårdnadsinsatser, kultur- och fritidsaktiviteter
- Trygghetslarm kan beviljas vid behov för att påkalla
personal andra tider än planerade insatstider. Larm mottages av larmcentralen och inställelsetiden beräknas till
max 30 minuter.
- Individuell ledsagning kan förekomma efter särskild
behovsprövning.
- Den enskilde står själv för TV-licens
- De boende skall ha tillgång till bredband i den gemensamma lokalen.

Särskilt boende:
- serviceboenden för psykiskt långtidssjuka

Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS
och i vissa fall jml Socialtjänstlagen
Kriteriet är behov av ett organiserat boende med tillgång till
personal dygnet om och att behovet inte kan tillgodoses genom
boendestöd eller andra insatser i

- Psykiatrihandläggaren ansvarar för att biståndsbeslutet
innehåller mål och en tydlig behovsbedömning och att
dessa bryts ner till individuella mål och delmål vid inflyttningen. Målen utgör personalens uppföljningsinstrument. Psykiatrihandläggaren svarar för samordningen av de individuella uppföljningarna. Omsorgs- och
vårdprofessionerna och/eller psykiatrihandläggaren
medverkar i samarbete med andra aktörer inom och
utom socialförvaltningen och vid behov medverkar en-

7-10 lgh
1-2 lgh i sutteräng på Västanvid skall vara tränings/visstidslägenheter
med tidsbegränsat boende/kontrakt.
Resterande lägenheter
skall ligga i Knislinge på
högst 5 minuters prome-
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nadavstånd från Västanvid. Dessa lägenheter hyr
den enskilde själv direkt
av fastighetsägaren via
förstahandskontrakt. I
undantagsfall kan lägenheten hyras av förvaltningen med andrahandskontrakt för den enskilde.

Särskilt boende
- särskilt anpassad bostad

ordinär bostad. Miniminivån för
omvårdnad skall vara behov av
trygghet, tillsyn, uppsikt som
inte kan tillgodoses i ordinärt
boende.
Stöd och omvårdnadsinsatser
ingår utifrån den enskildes aktuella behov (dagsform).
Den enskilde måste själv kunna
påkalla personalens uppmärksamhet genom t ex larm eller
telefon.
Boendet skall vara tillgängligt
för den som är under 65 år vid
inflyttningen och har behov,
oavsett psykiatrisk diagnos.

Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS
Fysiskt anpassad bostad

hetschefen.
Insatser enligt individuella mål tillhandahållas av särskilt avdelad personal, som har att på ett flexibelt sätt
tillgodose behoven utifrån de boendes ”dagsform”.
- Den enskilde står själv för TV-licens
- Boende och besökare skall ha tillgång till bredband på
Träffpunkten, Kompassen
- Ingen avgift utgår då det i boendet ingår omvårdnadsinsatser, kultur- och fritidsaktiviteter
-

Finns för närvarande inte i Östa Göinge kommun

